
EMLÉKEZÉS Debrecen egyike annak 
a hat magyarországi városnak, ahol 
botlatóköveket helyeznek el idén: ott 
szám szerint huszonnyolcat. 

A botlatókövek macskakő nagy-
ságú réz emléktáblák, amelyek a 
holokauszt során meggyilkolt áldo-
zatokra emlékeztetnek utolsó sza-
badon választott lakhelyük bejára-
ta előtt a járdába süllyesztve. 2016-
ra Európa 22 országában több mint 
1600 településen immár 56 ezer bot-
latókő és botlatóküszöb állít emlé-
ket a nemzetiszocializmus áldoza-
tainak.

A Stolpersteine (botlatókövek) 
Európai Művészeti Projekt megál-
modója Gunter Demnig német kép-
zőművész, aki két évtizede minden 
helyszínen saját kezűleg helyezi el 
azt az évi több száz követ, amelyet 
szerte Európában az emlékezni kí-
vánók kérésére megalkot.

Az első debreceni botlatókő letéte-
lét a Debreceni Egyetem Germanisz-
tikai Intézete kérvényezte, majd a 

Debreceni Német Kulturális Fórum-
mal együtt vett részt a szervezésben. 
A Magyarországi Evangéliumi Test-
vérközösség támogatásával három 
áldozat, a 11 évesen me ggyilkolt Fa-

hidi Gilike, a 6 hónaposan meggyil-
kolt Fuchs Ferike, valamint Fahidi 
Éva író és holokausztaktivista emlé-
kére kívánnak követ állítani.

Más debreceni áldozatok leszár-

mazottai is csatlakoztak a projekt-
hez. A János és Meggyesi család, Ke-
mény Mária és Gyarmati Zsuzsa 
nagyszüleik, dédszüleik és nagybá-
tyjuk, a Schön, a Schőn és a  Schwartz 
család emlékére helyeztet el köve-
ket. A csütörtöki debreceni kőava-
tásokat előző estétől rendezvények 
vezették fel.

A botlatókő kifejezés nem csu-
pán a fi zikai értelemben vett meg-
botlásra utal, hanem arra is, hogy 
elakadunk egy gondolatnál, és nem 
tudunk továbblépni azon – olvasha-
tó a Magyar Zsidó Kulturális Egyesü-
let (Mazsike) tájékoztatójában.

A Mazsike a Miniszterelnökség 
és a Zachor Alapítvány segítségével 
indította el ebben az évben is a Stol-
persteine-Botlatókövek 2016 elne-
vezésű akcióját. Gunter Demnig – ci-
vil szervezetek közreműködésével – 
idén 95 botlatókövet tesz le Magyar-
országon. Debrecen mellett a hely-
színek: Abony, Budapest, Győr, Mis-
kolc és Nyíregyháza. Cz. G.

SPIRK JÓZSEF

Buda új közparkjának építését há-
rom éve kezdte tervezni a kormány, 
és rögtön titkosította is a teljes be-
ruházást. A Millenáris melletti te-
rületen egy új rendőrségi objek-
tum építésére hivatkozva vezették 
be az „ország alapvető biztonsági 
és nemzetbiztonsági érdekeit érin-
tő” eljárási rendet. A rendőrségi in-
gatlan gyorsan lekerült a napirend-
ről, de közben elköltöttek csaknem 
kétmil liárd forintot úgy, hogy arról 
semmilyen nyilvános elszámolás 
nem kérhető.

A parlament honvédelmi bizott-
sága Kocsis Máté vezetésével 2013 
végén kivette a közbeszerzési tör-
vény hatálya alól a Millenáris Park 
bővítési beruházását. A testület a 
Közigazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium és a rendőrség küldött-
ségének kérésére megszavazta, 
hogy az ipari minisztérium bontá-
sától a park- és a mélygarázsépítés 
előkészítéséig minden munkálat 
titkos eljárással folyjon, mert a Mar-
git körúti ingatlanon rendőrségi ob-
jektum is épül majd.

A Népszabadság információ-
ja szerint azért rendelték el a kü-
lönleges biztonsági intézkedéseket 
igénylő sajátos beszerzési szabályo-
kat, mert felvetődött, hogy a rend-
őrség a helyszínelőket helyezi el a 
Millenárison. Az ORFK megerősí-
tette, hogy a jelenleg a Keleti pálya-
udvar szomszédságában működő 
Bűnügyi Szakértői és Kutatóintéze-
tet költöztették volna Budára. A Bel-
ügyminisztérium azonban menet 
közben rájött, hogy a közparkban 
mégsem húzható fel akkora épület, 
amely megfelelő lenne a több mint 
háromszáz fős intézet összes mun-
katársa és eszközparkja számára.

A felismerésre azonban majd-
nem másfél évre volt szüksége a tár-
cának. A Nemzetgazdasági Minisz-
térium sajtóosztályától kapott infor-
mációk szerint a Belügyminiszté-
rium 2015 márciusában jelezte, hogy 
a Millenáris helyett egy már eddig is 
rendőrségi használatban lévő ingat-
lant választott ki az új központnak. 
Az NGM azt állítja, hogy a közbe-
szerzés nélküli, titkosított munká-

latok a BM bejelentésével megszűn-
tek. A különleges besorolás okafo-
gyottá vált, és 2015 márciusa óta a 
közbeszerzési törvény előírásai vo-
natkoznak a beruházásra.

A változásról azonban elfelejtet-
ték tájékoztatni a nyilvánosságot. 
Örsi Gergely, az MSZP II. kerületi 
elnöke például hónapokkal később 
sajtótájékoztatón követelte, hogy 
oldják fel a Margit körúti Széllka-
pu-beruházás titkosítását, illetve 
hozzák nyilvánosságra a fejlesztés 
ütemtervét. Az ellenzéki politikus 
kiszivárgott információkból arra 
következtetett, hogy a rendőrségi 
épület már nincs a tervekben, ám 

a park létrehozására rendelkezés-
re álló forrásokról szóló kérdéseit 
még mindig erre hivatkozva utasí-
tották el.

A Millenáris Széllkapu Kft. fel-
adata volt, hogy az elrendelt titko-
sított eljárással terveztesse meg és 
vezényelje le a Margit körúton álló 
régi ipari minisztérium épületének 
bontását. A ledózerolt épületek he-
lyén most csak egy hatalmas sóde-
res parkoló éktelenkedik.

Az NGM most arról tájékoztatta 
a Népszabadságot, hogy a 2015 már-
ciusáig kötött szerződések összér-
téke 1980 millió forint volt. A szer-
ződések a bontási munkákra, vala-

mint az ezzel kapcsolatos mérnö-
ki szolgáltatások elvégzésére vonat-
koztak. Azt azonban nem a tudhat-
juk meg, hogy mi került mindeb-
ben csaknem kétmilliárd forintba, 
hiszen a titkosítás miatt nem kér-
hető tételes elszámolás.

Varga Mihály nemzetgazdasá-
gi miniszter a múlt héten jelentette 
be, hogy elkészültek az új pihenő-
park látványtervei, és megkezdőd-
nek a mélygarázs építését előkészí-
tő munkák is. A parkban rendőrsé-
gi épület nem, csak két kávézó nyí-
lik, olyanok, amelyek illeszkednek 
a megújult Széll Kálmán tér környé-
kének jellegéhez.

Kövekbe írt sorsok vidéken is

Kétmilliárd forintos tetthely
MILLENÁRIS PARK Kétmilliárd forintot költöttek a volt ipari minisztérium
bontására. A beruházás adatait titkosították, így nem tudni, mi került ennyibe. 
Pedig a titkosítás okául szolgáló rendőrségi épület nem készül el.

Elmozdították 
a MÚOSZ 
vezetését
MÉDIA A Fővárosi Törvényszék 
jogerősen megsemmisítette a Ma-
gyar Újságírók Országos Szövetsé-
ge (MÚOSZ) tavaly júniusi tisztújító 
küldöttgyűlésének határozatait, így 
Komlósi Gábor elnök és az új vezető-
ség megválasztását. A bíróság szerint 
a küldöttgyűlésre nem szabálysze-
rűen hívták meg a tagokat.

Komlósi tegnap közleményben 
tudatta: a törvényszék ítéletére hivat-
kozva a korábbi elnök, Tóth Károly 
szerdán ügyvezetőként átvette az új-
ságíró-szövetség vezetését. Komlósi 
szerint „noha a szabálytalanság ép-
pen Tóth Károly elnöksége idején tör-
tént”, a megválasztott tisztségviselők 
tiszteletben tartják az ítéletet. Ám ke-
resik a jogorvoslat lehetőségét.

Információnk szerint Tóth Károly 

szerdán biztonsági őrökkel, egy ügy-
véddel és egy informatikussal jelent 
meg a MÚOSZ székházában. A tit-
kárságvezetőnek azonnal felmond-
tak, átvették az iratokat, s felszólí-
tották Komlósit a kulcsok átadására. 
Úgy tudjuk, Tóth azért léphetett fel 
a MÚOSZ vezetőjeként, mert a tavaly 
nyári tisztújítás óta a bíróság nem vet-
te nyilvántartásba az új vezetők meg-
választását, így nem vált hatályossá a 
szervezet új alapszabálya sem.

Az ügy tárgyalásakor Tóth Károly 
a MÚOSZ törvényes képviselőjének 
vallotta magát a törvényszéken, s le-
mondott a fellebbezés jogáról, mi-
után a MÚOSZ jogi képviselője nem 
volt jelen. Komlósi a közleményén 
túl nem akart nyilatkozni, Tóth Ká-
rolyt nem értük el. Bednárik Imre
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POLITIKA ÉS GAZDASÁG Elégedettebbek a csehek és a lengyelek az életszínvonalukkal, mint
a magyarok és a szlovákok – derült ki egy prágai közvélemény-kutató 
felméréséből. Családja életszínvonalát és anyagi körülményeit a csehek 
49, a lengyelek 46, a szlovákok 25, a magyarok 24 százaléka tartja jónak.
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Egymilliárdért telefonáltak
a kormányzati szerveknél
Hét hónap alatt csaknem egymil liárd 
forintot telefonáltak el mobilon a mi-
nisztériumok és az alájuk tartozó ál-
lami cégek, háttérintézmények a tár-
cák írásbeli beszámolói szerint – írta 
meg a Világgazdaság. A Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium és szervezetei 
(idetartozik például a MÁV és a Ma-
gyar Közút Zrt.) mobilszámlája lett a 
legnagyobb (708,5 millió forint), míg 
a legkisebb (1,9 millió forint) a honvé-
delmi tárcáé. Hírösszefoglalónk

Mészáros ügyvédje is
jegybanki álláshalmozó
Mészáros Lőrinc felcsúti polgár-
mester ügyvédje, Vörös József egy-
szerre három posztot tölt be a jegy-
banki szervezeteknél – tudta meg 
az RTL Híradó, amely szerint Vörös 
két alapítványnál kuratóriumi tag, 
az egyik cégnek pedig az igazgató-
ságában dolgozik. Az ügyvéd nem 
nyilatkozott arról, kap-e tisztelet-
díjat. Munkatársunktól

Wachsler: Takarékos
a házelnöki rezidencia
A házelnöknek törvény szerint álla-
mi rezidencián kell laknia, a Balas-
si Bálint utca 1–5. alatti épület az Or-
szággyűlés Hivatala rendelkezésé-
re áll, így takarékos megoldás, hogy 
2018-tól ott alakítják a házelnök ott-
honát – mondta Wachsler Tamás, a 
Steindl Imre Program vezetője. MTI

Most parkoló éktelenkedik a Margit körút oldalában FOTÓ: MÓRICZ-SABJÁN SIMON

Ez már a jövő: a bővülő Millenáris Park látványterve FOTÓ: MTI – NGM/TSPC MÉRNÖKIRODA KFT.

Az alkotó, Gunter Demnig FOTÓ: MTI – KALLOS BEA

Komlósi Gábor már 
nem uralja a 
MÚOSZ-t, de keresi 
a jogorvoslatot


